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Handlingsplan – tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer  

Friheden til at vælge sin partner og leve åbent om sin seksuelle orientering og køns-

identitet er grundlæggende i det danske samfund. Mange LGBTI –personer (lesbiske, 

bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede) oplever dog stadig diskrimination 

og fordomme. LGBTI-personer trives generelt dårligere end den øvrige del af befolk-

ningen, og LGBTI-personer med etnisk minoritets baggrund er særligt udsatte.  

 

Regeringen vil derfor lancere en handlingsplan på LGBTI-området, som skal fremme 

LGBTI-personers inklusion i samfundet og forebygge diskrimination og stigmatise-

ring. 

 

Med handlingsplanen vil regeringen: 

1. Styrke støtten til LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund. 

2. Fremme åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet. 

3. Bekæmpe fordomme blandt unge og fremme åbenhed i uddannelse  

4. Bekæmpe homofobi og transfobi i det offentlige rum, sport og idræt  

5. Støtte voldsudsatte i homoseksuelle parforhold  

6. Styrke viden, rådgivning og støtte til transkønnede. 

 

Som led i satspuljeforhandlingerne i efteråret 2017 vil regeringen søge satspuljeparti-

ernes opbakning til, at der afsættes midler til en handlingsplan på LGBTI-området. 

 

Handlingsplanen forventes lanceret i foråret 2018.  

 

Styrket koordinering af indsatsen 

Der oprettes en koordinerende funktion på LGBTI-området hos ministeren for fiskeri 

og ligestilling til at understøtte arbejdet med handlingsplanen og sikre koordinering og 

videndeling på tværs af de relevante ministerier mv.  

 

Der etableres en tværministerielle arbejdsgruppe til at understøtte arbejdet med repræ-

sentanter fra Børne- og Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Erhvervsministe-

riet, Justitsministeriet, Kulturministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Uddannel-

ses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet, Udlændinge- og Integrationsmini-

steriet, Undervisningsministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

 

De respektive ministerier varetager som hidtil alle opgaver på LGBTI-området inden 

for eget ressort og har dermed fortsat ansvaret for disse opgaver 

 

Som en del af regeringens styrkede indsats afsættes der på FFL18 årligt 3 mio. kr. i 

perioden 2018 -2022 til en koordinerende funktion hos ministeren for ligestilling. 
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